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INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM  

 

Ubytování nabývá platnosti po odevzdání přihlášky a zaplacení příslušné částky nejpozději do 20. 8. 2021.  

Nástup na DM je možný v úterý 31. 8. 2021 od 17:00 do 22:00 hod nebo 1. 9. 2021 po skončení 
slavnostního zahájení školního roku. 

Rozhodnete-li se z ubytování na DM odstoupit, je Vaší povinností tuto skutečnost oznámit do 20. 8. 2021. 

 

Ekonomické podmínky při ubytování: 

 Úhrada za ubytování činí 1 500,- Kč/měsíc 

 Cena za celodenní stravování je stanovena dodavatelem a činí 99,- Kč 

 Ubytování a stravování na měsíc září je nutno uhradit v termínu od 1. 8. 2021 do 20. 8. 2021 ve 
výši 3 500,- Kč na č. ú. 62733621/0100, kód banky: 0100, KS:0378. VS: osobní číslo žáka  
(bude přiděleno na základě podané přihlášky do DM a doručeno v Rozhodnutí o přijetí do DM) 

 Stravu objednejte od 25. 8. do 31. 8. 2021 na tel. čísle 547 120 631 nebo e-mailem na adrese: 
sobkova@soubosonohy.cz  (strava není automaticky objednána po zaplacení ubytování a stravy) 

 Čip zakoupíte formou zálohy ve výši 100,- Kč 

 Více informací v Pokynech a přihlášce ke stravování  

 
Pokud nebude úhrada za ubytování a stravování uhrazena včas a v plné výši, může být tato 
skutečnost důvodem k ukončení ubytování na DM.  

 

Podmínky ubytování a pobytu na DM: 

 Příjezdovým dnem na DM je den předcházející zahájení výuky, (zpravidla neděle), v době od 17:00 
do 22:00 hodin 

 Odjezdovým dnem z DM je den, kdy je ukončena výuka, nejpozději do 12:00 hod, kdy se DM zavírá  

 O sobotách, nedělích, svátcích a v době prázdnin je DM uzavřen 

Upozorňujeme, že výše úhrady se nemění, i když ubytovaný není ubytován po všechny dny 
v měsíci. Pokud však žák nebo student v průběhu školního roku z důvodu organizace vyučování 
opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. To platí např. pro tzv. individuální 
praxi u příslušné firmy na základě smlouvy a při konání závěrečné zkoušky.  

Ukončit ubytování v průběhu školního roku lze pouze písemnou formou, nejpozději do 20. dne  
v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém chce ubytovaný ubytování ukončit.  

Při nesplnění podmínek předčasného ukončení ubytování Vám bude účtován poplatek za další následující 
měsíc.                                                                                    

Ubytovaní jsou povinni dodržovat Vnitřní řád DM a Režim dne, se kterým budou ubytovaní a jejich 
zákonní zástupci seznámeni oproti podpisu po nástupu na DM.  

Porušení Vnitřního řádu DM, může být důvodem k ukončení ubytování. Tomu obvykle předchází 
upozornění formou sdělení o udělení kázeňského opatření. Toto však není podmínkou  
a ubytování může být ukončeno s okamžitou platností, pokud je Vnitřní řád porušen zvlášť hrubým 
způsobem. 
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Při nástupu k ubytování uchazeč předloží:  

 zálohu 300,- Kč na klíče od pokoje a skříní 

 členský příspěvek 300,- Kč/rok do středoškolského klubu (sportovní, kulturní a další mimoškolní 
akce) 

 studenti cizích SŠ, VOŠ a JŠ předloží potvrzení o studiu    

 potvrzení o bezinfekčnosti 

 souhlasné prohlášení zákonného zástupce  

Doporučujeme si přivést: vhodné domácí, sportovní a noční oblečení, 1x visací zámek, 2ks ramínek, 
domácí obuv, utěrku, příbor, hrníček, budík, popřípadě další osobní věci. 

 

Požadavky na zákonné zástupce ubytovaných žáků:  

 Při prvním příjezdu žáka z DM se důkladně seznamte s Vnitřním řádem DM a Režimem dne 

 Oba dokumenty podepište a po svém dítěti pošlete zpět vedení DM 

 Odjezdy z DM uprostřed týdne u nezletilých jsou možné pouze na základě písemné nebo 
telefonické žádosti zákonného zástupce 

 Nepřítomnost na DM je nutné omluvit neodkladně buď telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem 

 Doporučujeme zajímat se průběžně o chování ubytovaného telefonicky nebo osobně kdykoliv 
pondělí až čtvrtek od 14,00 hod 

Upozorňujeme, že ubytovaní žáci (zákonní zástupci) jsou povinni uhradit: 

a) všechny škody, které úmyslně nebo z nedbalosti způsobí na majetku DM 

b) zvýšené náklady spojené s provozem a údržbou společných prostor (např. nepovolené kouření  
v areálu školy, nepřezouvání, záměrné znečišťování prostor atd.) 

Onemocní-li ubytovaný v průběhu týdne, musí DM neprodleně opustit. Odjezd žáka s Vámi bude předem 
konzultován vychovatelem. V případě horečnatých onemocnění si musí zákonný zástupce ubytovaného 
osobně vyzvednout a odvézt domů.     

 Finanční hotovost (nad 50,- Kč) a jiné cenné věci, doporučujeme předávat do úschovy příslušnému 
vychovateli 

 DM neručí za ztráty mobilních telefonů, tabletů, notebooků, peněz a jiných cenností                                                                                                                                     

 

Kontakty úseku výchovy mimo vyučování: 
 

Mgr. Knapil Miloslav zástupce ředitele 601 383 189 knapil@soubosonohy.cz 

Mgr. Komínek Roman vedoucí vychovatel 607 518 036 kominek@soubosonohy.cz 

Stálá služba - mobil denní a noční 733 525 738 vychovatel@soubosonohy.cz 

 
 

          
 
 
 
 

Mgr. Knapil Miloslav v.r.  
                           zástupce ředitele pro VMV 
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